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 خالقيت نمايشي
پـيش   هـا  سـال  اي صفحه 80توصيه و راهنمايي براي درسي كه هيچ كتاب درسي در نظام آموزش و پرورش ندارد، (البته كتاب  

، هشـت  ياشتن منبع درسي مشخص، اگر در سـال شود مورد نظرم نيست.) بسيار سخت است. شايد به دليل ند كه از آن سؤالي مطرح نمي
 8، ي ديگـر توان گفت. يا در سال د! چيزي نميشو ها مطرح مي ي سينما در آزمون ورود به دانشگاه سي ارشد رشتهسؤال مربوط به كارشنا

ي درسـي بـه معنـاي     سـؤال آن نيـاز بـه مطالعـه     6كه فقط  ك ساليخالقيت نمايشي كنكور  سؤال مربوط به كارشناسي ارشد است و يا 
هـاي   ي سـال هـا  ندارد. اما با اين همه تفاوت ي نمايشي ارتباط مستقيمي با جنبه سؤال ديگر حتي به ديدن فيلم و تصاوير 14واقعي دارد و 

ثل برخـي  مشكل تخصصي و دقيق مطالعه كنيد تا چه آزمون نمايشي مثل  ها به ي زمينه عنوان داوطلب كنكور هنر بايد در همه شما بهقبل 
 برنده باشيد.باشد، سخت و تخصصي هاي ديگر،  مثل برخي سالچه   ساده باشد و ها سال

ر يك نگاه كلي، خالقيت نمايشي تأكيد بر اطالعات عمومي شما از سينما و تئاتر و تصاوير دارد. بنابراين هر چقدر اطالعـات  د 
تـر   ها، بيش ها و شناخت سبك بندي تصاوير آن هاي سينمايي و تركيب هاي تئاتر و پالن شما در مورد مسائل مربوط به كارگرداني صحنه

ها را مطالعه كـرده   ي آن درصد سؤاالت نمايشي پاسخ دهيد و همه 100. (يادتان باشد كه قرار نيست بتوانيد به تر خواهيد بود موفق ،باشد
بايد با مباني سينما، تئاتر و تـاريخ   گام اولباشيد، زيرا مطالب نامحدود است و خبري از محدوديت فعالً وجود ندارد.) درواقع شما در 

پـردازان آشـنايي پيـدا كنيـد      به تجزيه، تحليل و يا ديدگاه نظريه گام دوم) در ها عدادي از پرسشتپيدايش و تحوالت آن آشنا شويد (
حـان سـؤال   ي قبل، شما با اصطالحاتي آشـنا خواهيـد شـد كـه طرا     با توجه به دو مرحله گام سوم). در ها از پرسش قابل توجهي عدادت(

مرحلـه هميشـه از    3هـايي كـه در ايـن     كنم كه ديدن فيلم ). تأكيد ميها عداد ديگري از پرسشتكنند ( ها در هر سال ياد مي معموالً از آن
 )ند پرسشچهاي مرجع سينما و تئاتر اهميت زيادي دارد. ( شود و يا ديدن تصاوير كتاب ها نام برده مي آن

 
هـا و   ي خـود را تقويـت كنيـد، نـام فـيلم      شما بايـد حافظـه   ي اساسي براي فراگرفتن مطالب خالقيت نمايشي: اما نكته 

هـا و   كنم كه مـواردي نظيـر ايـن نـام     كند. توصيه مي ديگر، كار را سخت مي هاي سها در كنار در ها و يا اصطالحات و تاريخ كارگردان
 3-2هايي بكنيد كه هميشه در كنارتان باشد. و بتوانيد هر  كارت ها را تبديل به فالش اه در يك نشست مطالعه نكنيد. آنگ ها را هيچ دوره

زنـي   تـري نسـبت بـه تسـت     كردن درس اهميت بيش در درس نمايشي فراگرفتن و دورهها را دوره كنيد.  بار حتماً آن ماه يك
هـاي آزمايشـي    كـنم سـؤاالت نمايشـي آزمـون     ر اين درس وجود ندارد. امـا توصـيه مـي   زني د كه منبع خوبي براي تست ضمن آن دارد.

 هاي قبل كنكور سراسري حتماً مرور شود. سازمان سنجش و سال
 
ي بعدي اين است كه درس تئاتر و سينما را به شكل موازي مطالعه كنيد و ذهنتان را درگير هر دو درس كنيـد تـا بـا هـم      توصيه 

 برد. ار قدرت تجزيه و تحليل شما را از هر دو درس باال ميبروند، اين ك پيش
 
خالقيت نمايشـي،  «و » خالقيت نمايشي، راه انديشه، افسانه نسل شريف«توانيد از دو كتاب  ي اوليه مي عنوان منبع درسي و پايه به 

ريزي كنيم  بخواهيم برنامههاي كنكورهاي دشوار  السكنم اگر با توجه به سؤاالت نمايشي   استفاده كنيد. تأكيد مي» چي، ژاله نساري قلم
هـا و خالقيـت و اطالعـات بصـري شـما كامـل        طبق توصـيه   ي آن دهد و بقيه درصد مطالب را پوشش مي 50تا  40اين دو كتاب در حد 

 شويد. ها نمي هاي كارشناسي ارشد نام برد چون بدون شناخت اوليه، متوجه مطالب اين كتاب توان در گام اول از كتاب خواهد شد. نمي
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اگر درس نمايشي را تا پايان ارديبهشت به اتمام برسانيد و از خرداد تا تيرماه به دوره و ديدن تصاوير بپردازيد، وضعيت مناسـبي   
 خواهيد داشت و مطمئناً از رقيبانتان پيشي خواهيدگرفت. به اين اميد!

 افسانه نسل شريف    

 

 .ديو منتظر پاسخ آن باش ديشما بفرست دگاهيد سؤاالت خود را در قسمت پرسش و ديتوان يشما م 
 
 


